
 

 

Centurm pre deti a rodiny Ilava-Klobušice, 
 M. Nešpora 104/16, 019 01 Ilava – Klobušice 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
Zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

1, Identifikácia verejného obstarávateľa : 
Názov :Centrum pre deti a rodiny Ilava-Klobušice 
Adresa: M. Nešpora 104/16, 019 01 Ilava- Klobušice 
IČO : 31116001 
Zastúpený : Mgr. Anna Pagáčová, riaditeľka CDR Ilava-Klobušice 
Kontaktná osoba : Monika Králová 
Telefón, 0905691947, 0424465182 
Elektronická pošta : riaditel.ilavaklobusice@ded.gov.sk, hospodar.ilavaklobusice@ded.gov.sk 
 
2, Názov predmetu zákazky : 
„Nákup osobného motorového vozidla „ 
 
 
 
3,Druh zákazky : 
Zákazka na poskytnutie tovaru a služieb. 
4, Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky : 
Centrum pre deti a rodiny Ilava-Klobušice, M. Nešpora 104/16, 019 01 Ilava-Klobušice 
 
 
 
5, Stručný opis zákazky : 
Zákazka : Predloženie cenovej ponuky na  nákup 5 miestneho  osobného motorového vozidla pre CDR 
Ilava – Klobušice. 
 
 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet :  34110000-1 Osobné automobily 
                                 60000000-8 Dopravné služby 
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6, Celkové množstvo alebo rozsah predmetu zákazky : 
Jedná sa o nákup nového, 5-miestneho  osobného motorového vozidla na prepravu osôb a batožiny. 
Funkčná a technická špecifikácia predmetu : 
 
 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 
 

Osobný automobil 5 miestny ks   1 

Zdvihový objem motora  Cm3 1248 1368  

Výkon motora kW 60 75  

Emisie CO2 g/km 130 145  

Prevodovka  Počet stupňov 6 6 manuál 

Farba vozidla odtieň   Polar White-PYW 

Dĺžka vozidla mm 4250 4400  

Svetlá výška podvozku mm 140 150  

 
 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Karoséria 5-dverová 

Stav vozidla nové 

Servisná knižka áno 

Záruka 5 rokov bez obmedzenia 
kilometrov 

Letné  pneumatiky na zliatinových diskoch   

Dojazdov= rezervné koleso  

Vonkajšie kľučky vo farbe dverí vo farbe vozidla  

Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla s ukazovateľmi smeru  

Predné projektové svetlomety so statickým prisvecovaním zákrut  

LED denné svetlá  

Predné hmlové svetlomety  

Metalický lak  

Antiblokovací systém ABS+BAS  

Stabilizačný systém ESC  

Asistent pre rozjazd do kopca HAC  

Airbag vodiča a spolujazdca / vypínateľný/  

Predné bočné airbagy  

Okenné airbagy vpredu a vzadu  

Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde/ aut. Odomknutie 
v prípade nárazu/ 

 

Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS  

Úchyty pre detskú sedačku / Isofix/  

Systém autonómneho núdzového brzdenia a systém varovania pred 
čelným nárazom 

 

Systém na sledovanie únavy vodiča DAW  

Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA  

Systém pre automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA  

Elektrický posilovač riadenia  



Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný  kožený volant  

Vnútorné chrómové kľučky dverí  

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča  

Látkové čalúnenie sedadiel Normal  

Vyhrievanie predných sedadiel  

Zadné sedadlá delené 3:2  

Predlakťová opierka  

Tónované sklá  

Funkcia kontrolného blikania – trojblik  

Prístrojová doska s 3,5“ monochromatickým TFT displejom  

Palubný počítač  

El. ovládanie predných, zadných okien, impulzné ovládanie okien  

Dialkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom a imobilizérom  

Elektricky ovládané vyhrievané, sklopné vonkajšie zrkadlá  

Dvojité dno batožinového priestoru  

Manuálna klimatizácia  

Tempomat s obmedzovačom rýchlostí  

Svetelný senzor  

Zadné parkovacie senzory  

Manuálne prepínateľné vnútorné spätné zrkadlo  

Rádio s 8“ farebným LCD  

Ovládanie audiosystému na volante  

Bluetooth, USB  

Zadná parkovacia kamera  

 
 
 
Osobitné požiadavky na plnenie : 
 
 
CDR Ilava-Klobušice požaduje predložiť dodávateľom pri dodávke osobného vozidla 2 kľúče 
s diaľkovým ovládaním, technický preukaz, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, servisnú knižku, 
povinnú výbavu vozidla v zmysle § 16 Vyhlášky č. 464/2009 Z.z. Ministerstva dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel 
v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

- vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny 
- Dodávateľ sa zaväzuje dodať automobil do 5 dní od uhradenia faktúry  
- Dodávateľ vystaví faktúru na celý predmet zákazky v 4 vyhotoveniach, pričom faktúra musí 

spĺňať náležitosti daňového dokladu 
- Návrh ceny žiadame stanoviť  za celkovú cenu vozidla spolu s DPH , táto musí zahŕňať všetky 

náklady  v popísaných kritériách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Rozdelenie predmetu zákazky nie je možné. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet 
zákazky. 
7, Predpokladaná hodnota zákazky : 
Predpokladaná hodnota zákazky je 13 000,00 EUR s DPH. 
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 
Predmet zákazky bude financovaný z darovacieho  účtu verejného obstarávateľa.   
8, Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 
Záväzný  termín dodania  5 dní od zaplatenia faktúry, termín je záväzný a dodávka nemôže byť 
realizovaná neskôr.  
9, Kritéria na vyhodnotenia ponúk : 
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium : 
Najnižšia cena – jediné kritérium. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky 
účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to znamená, že sa hodnotí cena celkom (vrátane 
DPH), ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. 
 
10, Použije sa elektronická aukcia : 
Nie 
11, Podmienky účasti záujemcov : 
 Pre naplnenie §117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje aby 
uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 
písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní predložením : 
- dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá 
zodpovedá predmetu zákazky. 
- čestné vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
 
12, Obsah ponuky : 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať : 
1, Aktuálny doklad o oprávnení  podnikať podľa bodu 11 tejto výzvy. 
2, Vyplnená cenová ponuka. 
3, Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa služby (adresa, telefón, 
e-mail, IČO, DIČ. IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná osoba s kontaktnými údajmi) a musí byť 
podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača alebo v jeho mene. 
13, Lehota a miesto na predkladanie ponúk : 
Lehota na predkladanie ponúk : 25.03.2021  , čas :  do  15,00hod. 
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť : 

- Elektronicky. Prostredníctvom IS EVOSERVIS 
 
 
 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Výzva na predloženie cenovej ponuky bude zverejnená 
na stránke www.upsvar.sk 
 
 
 
 
 



 
 
 
14, Doplňujúce informácie 
S úspešným uchádzačom bude na predmet zákazky podpísaná zmluva. 
 
15, Ostatné  
CDR Ilava-Klobušice M. Nešpora  104/16 Ilava-Klobušice ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje  finančný limit určený 
verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto 
výzve a taktiež pokiaľ by sa zmenili podmienky vyzývateľa. Úspešnému uchádzačovi bude vystavená 
objednávka/zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný 
obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.  
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 
Všetky požiadavky a usmernenia budú podávané výlučne elektronickou formou. 
 
V Klobušiciach.17.03.2021 
                                                                                                 ...................................................... 
                                                                                                       Mgr. Anna Pagáčová 
                                                                                                        Riaditeľka CDR Ilava-Klobušice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                             
 

 

Čestné vyhlásenie : 

 

Podpísaný/á .......................................... týmto čestne vyhlasujem, že podľa §26 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých úkonom spĺňam podmienky účasti  vo 

verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

 

V ..................................                                             ...................................................... 

                                                                                            Podpis a pečiatka 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


